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       Tên  ________________________ 

       Ngày  _______________________ 

Bài Tập Tại Nhà #15 (Ôi) 

Chủ Nhật 

I. Tập đọc bài “Ông Tôi” và trả lời câu hỏi trong bài tập tại lớp trang #2. 

Các em sẽ có chính tả và trả lời câu hỏi vào tuần tới 

 

II. Các em dùng tờ giấy trắng viết bài “Ông Tôi”3 lần (3 điểm) 

  

Thứ Hai 

I. Em hãy học thuộc những từ sau đây 

Chua = sour Cay = spicy 

Mặn = salty Ngọt = sweet 

Tươi = fresh Ươn = spoil 

Chín = cooked Sống = raw 

II. Em hãy tập đọc,  học thuộc lòng và tập đặt câu với những từ sau đây. 

1. Bồi bàn             

2. Chổi              

3. Đầu gối             

4. Đôi              

5. Đổi              
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Thứ Ba 

Em hãy tập đọc,  học thuộc lòng và tập đặt câu với những từ sau đây. 

1. Đội               

2. Cái gối              

3. Gội đầu              

4. Hôi               

5. Mỗi               

Thứ Tư 

Em hãy tập đọc,  học thuộc lòng và tập đặt câu với những từ sau đây. 

1. Nước sôi              

2. Ngồi               

3. Nồi               

4. Ông bà nội             

5. Rồi               

6. Tôi               

Thứ  Năm 

Em hãy tập đọc,  học thuộc lòng và tập đặt câu với những từ sau đây. 

1. Tối               
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2. Vội vã              

3. Xin lỗi              

4. Xôi              

5. Trái ổi             

6. Cái cối             

Thứ Sáu 

Chọn câu trả lời đúng (2 điểm) 
1. 

 

   

 

a.  Hình tròn nằm ở phía bên phải của hình tam giác 

b.  Hình tam giác nằm ở giữa hình tròn và hình chữ nhật 

c.  Hình chữ nhật nằm ở phía bên phải của hình tam giác 

d.  b và c đều đúng 

2. 

a. Một giờ bốn mươi tám phút sang                                              

b. Còn mười hai phút nữa đúng một giờ sáng   

c. Một giờ kém mười phút sáng                                                am 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                      

                                                                                                             

** Ghi chú: tuần sau sẽ có chính tả và kiểm tra                                               

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ______________________________Ngày  _________ 
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